Ajuntament
de Pardines
Membres de la Comissió Especial de Comptes
Presidenta:
- Il·lma. Sra. Núria Pérez i Desel (ldP-AM)
Regidors:
- Jordi Perpinyà i Perpinyà (ldP-AM)
- Marta Desel i Serra (ldP-AM)
- Joan Garrido Panicello (ldP-AM
- Pere Subirana i Perpinyà (CDC)

Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
Senyors,
De conformitat amb el que s’assenyala en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, em plau convocar-lo, com a
membre que és de la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament, a la reunió que
tindrà lloc el proper dimarts 11 de juliol de 2017, a les 14:30 hores, per a tractar del
següent
Ordre del dia:
Únic. Primer informe sobre el Compte General de l’exercici de 2016.

Núria Pérez Desel
Alcaldessa
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Ajuntament
de Pardines
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte General de 2016
A Pardines, 11 de juliol de 2017, essent les 14:30 hores, i sota la Presidència de l’alcaldessa
Il·lma. Sra. Núria Pérez Desel.
En la Sala de Sessions de la Casa Consistorial es reuneixen els regidors, membres de la
Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament:
Il·lma. Núria Pérez Desel (ldP-AM)
- Jordi Perpinyà i Perpinyà (ldP-AM)
- Pere Subirana i Perpinyà (CDC)
- Marta Desel i Serra (ldP-AM)
- Joan Garrido Panicello (ldP-AM
Considerant que l’objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és el de procedir
a l’examen del Compte General del pressupost d’aquesta entitat, corresponent a l’exercici
econòmic de 2016, en compliment de l’establert en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en l’article 212 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que, format i informat el citat compte general, per la Intervenció Municipal, han
estat comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com tota la documentació
annexa i exigida per la vigent legislació,
Sotmès a votació resulta, amb vot ponderat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:
En conseqüència la Comissió Especial de Comptes resol
Primer. Informar favorablement el compte general del municipi de l’exercici 2016, que ha
quedat complidament justificat, i que està integrat pels documents següents:
— Liquidació del pressupost 2016 aprovada per l’Alcaldia el 27 de febrer de 2017 i donat
compte al Ple de 25-04-2017.
— Informació sobre execució pressupostària.
— Informació sobre Tresoreria.
— Informació sobre endeutament.
— Informació sobre operacions no pressupostàries.
Al compte general de les entitats locals s’hi ha d’unir, en tot cas, la documentació conforme
de la Regla 23 de l’Ordre 4040/2004, de 23 de novembre següent:
— Acta d’arqueig de les existències en caixa referides a la fi d’exercici.
— Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de
l’entitat local, referits a la fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat. En cas de
discrepància entre saldos comptables i bancaris, s’aportarà l’estat conciliatori oportú.
Segon. Ordenar que el referit compte, així com el propi informe emès per aquesta Comissió,
siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i vuit més,
els qui es considerin interessats puguin presentar totes les reclamacions, objeccions o
observacions que tinguin per convenients, les quals, en cas de presentar-se, han de ser
examinats per aquesta Comissió, prèvia pràctica de totes les comprovacions que s’estimin com
a necessàries, per a l’emissió d’un nou informe, que serà elevat, juntament amb les
reclamacions, objeccions o observacions formulades, a consideració plenària definitiva.
Cas que no es presentin aquest informe quedarà elevat a definitiu per a l’aprovació pel Ple.
La presidenta. Els vocals.
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